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בחדר ישיבות ע"ש  ( 2022 אוגוסט 08 ) בתשפ" אב 'יאי שניום שהתקיימה  ועדה לאיכות הסביבהמישיבת 

 , רמלה.1אפריאט בספריה העירונית ויצמן 
 

                                                            :             נוכחים
      יו"ר הועדה                                       -שלומי פנטה 

 מנהלת היחידה לאיכות הסביבה             -שרון אטנר 
 מנהל אגף שפ"ע  -דוד חביבה 

 מ"מ מנהל מחלקת הפיקוח -פלי בן שבת 
  מועצה חבר -שמעון שלוש 

 נציג ציבור  -תומר בירו         
 
 

  :חסרים
 חבר מועצה  -עו"ד רונן רוטשטיין 

 חבר מועצה                        -אברהים ) מינו( אבו לבן 
 נציגת ציבור       -רויטל דיגה 

 נציג ציבור  -עזרא בן משה
                                                                                 נציג ציבור   -יוסי בן חיים 

 
 

 
 מהלך הדיון, בהתאם לנושאים שנבחרו לדיון ע"י יו"ר הועדה:

 

 :סקירת שרון אטנר -איכות אוויר  .1

 :-מקורות נייחים עם פוטנציאל פליטות  .א

 : נשר  (1)

ולת )עליה מהאנרגיה ממקור של פס 90%, עם אפשרות להזין עד 2022אושר היתר פילטה חדש ביוני  -

 הדרגתית(, למרות התנגדות עיריית רמלה ומ.א. גזר. נשר נדרשים בדיווחים רבים.  

עיריית רמלה פעלה בשני מישורים: חברנו יחד עם גזר ושכרנו יועצת איכות אוויר )קארין טננצפ(,  -

 כדי לפקח. בנוסף הוזמנה מצלמה שתצלם את נשר,  לתיעוד פליטות, בסיוע הפיקוח.

שפיר, הנסון, אביעד בטון, סולל בונה.  אביעד בשלבי אכיפה.   -מפעלים  4:    קיימים מפעלי בטון (2)

 בקשה להיתר שסורבה למפעל חדש של רדימיקס.

 : מנהל בהתאם לתנאי רישיון העסק.אסכור (3)

: בעבר היו פליטות ריח משמעותיות ממחלקת אדולק שנסגרה.  מעקב ופיקוח אחר שאר פוליבה (4)

 המפעל.

 :  פסולת השלכה/ שריפת .ב

 קוצים, צמיגים, פסולת מעורבת –אתרים מזדמנים  -

מח' פיקוח והשיטור פועלים למניעה, בעיקר בחנית פיקוד העורף. אכיפה, בשיתוף המשטרה והמשטרה  -

 הירוקה, בהתאם לאירוע. 

 :תחנות ניטור אוויר .ג

ביבה.  המצב תחנה קבועה בקרית האמנים אחרי בית הכנסת. משדרת אונליין באתר המשרד להגנת הס (1)

 תקין.
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(, עמדה מס' שבועות באזור תעשיה ב' בין מפעלי הבטון. חריגות רבות. נועדה לשם 7תחנה ניידת )מס'  (2)

 קבלת החלטות שיפור ותכנון. הוברה למקום אחר בארץ.

 

 סקירת דוד חביבה: -ניקיון העיר  .2

 : פסולת .א

 לפינוי טמונים, אחת למכולות.  .52משאיות דחס לפינוי עגלות,  6 -פעמים בשבוע  3אוספים  -אשפה  -

פעמים בשבוע.  3פעמים בשבוע, העירייה אוספת  2התושבים רשאים להוציא  – גזם, גרוטאות וריהוט ביתי  -

 מנופים. זה לא מספיק ונדרש תוספת מנוף , מוטמע במכרז החדש, שנמצא בשלבי הכנה.  4קיימים 

היות שהעירייה משלמת גם לפי טון, ונדרשת שליטה  קיים משקל במחסן העירייה, לשקילת הפסולת,  -משקל  -

 ובקרה.

אזורים, לכל אחד מהם מנהל אזור, שתפקידם לפקח על הקצאת  4 -העיר מחולקת ל - פיקוח על קבלנים -

 המשאבים )כלי רכב, עובדים( ועל ביצוע העבודות ומתן שירות נאות, ע"פ ההסכם.

פעמים בשבוע מטאטא עם שטיפה או עובד ידני. חמישה מטאטאים )החמישי נוסף בספט'  3: ניקיון רחובות .ב

 2בוצע תקצוב נוסף, שמשמש להפעלת מטאטא שישי, ובתכנון להוסיף עוד  22עובדים. בשנת  30 -( ו2021

ך של סיירות, לאור 3 -מטאטאים ו 8יאפשר הפעלת  2023סיירות.   התקציב המתוכנן לשנת  2 -מטאטאים ו

 השנה.

 : כל יום בבקר. איסוף מסביב למתקני אצירה ומחזורסיירת .ג

 : כל יום אחה"צ.שוק .ד

 : קיים קושי, בשל היעדר תקציב.פסולת גושית משטחים פתוחים .ה

דוד חביבה ממליץ ליו"ר ו/או חברי הועדה לקבוע אזור בעיר, ע"פ בחירתם, שבו יתבצע סיור מיד לאחר ניקיון, 

 י להבין את התמונה המלאה של הנושא.ויומיים לאחר מכן, כד

 

 סקירת פלי בן שבת: -שילוט לקראת בחירות  .3

ימים בשבוע. עוסקים  7שעות  24בשיטור העירוני, במחלקה, שעובדים על פני  13 -פקחים קלאסים ו 9במחלקה  .א

 באכיפה, ומעט במניעה בשל חוסר כח אדם.

דו"חות על השלכת פסולת ביתית,  141נתנו  2022נת בש -מהדו"חות עוסקים באיכות הסביבה. לדוגמא  30% -כ .ב

 22גוררים למגרש גריטה. בשנת  –סילוק מפגע תברואתי. עוסקים גם בכלי רכב נטושים  4על פסולת בנין,  74

 כלי רכב. שאר הדו"חות: עישון, אופנים, רוכלות, רעש, כלבים, חניה  ועוד...            41נגררו 

 היערכות לבחירות: .ג

הבחירות הארציות יופץ דף הנחיות לגבי שילוט. בין היתר יוגדרו מקומות ציבוריים בהם ניתן לקראת  -

 להציב שלטים.

 חל איסור על הצבת שלטים על גדר הפרדה לשטח ציבורי. -

 במקרה של תלית שלטים במקום אסור, הקנס ניתן לאדם שתלה או לראש מטה המפלגה. -
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 :סיכום יו"ר הועדה

 
 : חברי הועדה .1

 ודה לכל מי שהגיעמ -
מבקש לאשר מינוי קבוע לתומר בירו כנציג ציבור. קיימת חשיבות, שיהיה נציג שמתגורר בשכונה החדשה נאות  -

 שמיר.
 : עדכון לגבי הפיקו על נשר לדיון הועדה הבא.איכות אוויר .2
 :ניקיון העיר .3
 ות שמיר:לאור העובדה שיש צורך בשיפור, ולאור הגידול המשמעותי של העיר עם שכונת נא .א
.  ולהוסיף מנוף חמישי לפינוי 2023מבוקש להעלות את תקציב הניקיון, בצורה משמעותית, לקראת שנת  -

 גזם.
 .200יש לוודא את "גבולות" האחריות לניקיון של העירייה, סביב כביש  .ב
 :ניקיון בזמן הבחירות .4

 יש לפרסם מקומות מותרים לתליית שלטים, וכללים. הן למפלגות והן לציבור. -
בהמשך שבוע הבחירות, לרבות יום הבחירות,  יוצמד פקח לכל מנהל אזור, להבטחת עמידה  -

 בכללים, ושמירה על הניקיון.
 .יםהרלוונטי: יו"ר הועדה נענה לקיום סיורים בשטח, ויתאם עם המנהלים סיור .5

 
 
 
 

 שלומי פנטה

 חבר מועצה 

 יו"ר הועדהו

 

 
 


